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EDITORIAL 

STIM!, ŢI CITITORI ŞI COLABORATORI, 

N
e adresăm deopotrivă dumneavoastră tuturor, deoarece considerăm că orice cititor de azi al • 
revistei TEHNIUM poate deveni mâine un colaborator al ei. Revista TEHNIUM este deschisă 
tuturo'r. Ea nu are colaboratori "preferaţi" şi va publica articolul oricărui autor cu o singură 

condiţie: SĂ FIE BUN! 
Intrată în al 24-lea an al existenţei sale, revista TEHNIUM se străduieşte În prezent să demonstreze 

că a intrat În anul deplinei maturităţi. Nu vom abdica de la respectarea subtitlului revistei acela de a fi 
REVISTA CONSTRUCTIILOR MECANICE, ELECTROTEHNICE ŞI ELECTRONICE DE AMATOR DIN 
ROMÂNIA. ' 

Rugăm, deci, pe cei ce doresc să devină colaboratori la revista noastră, să ne trimită articole de 
maximum două pagini de revistă (6 pagini dactilografiate la 1,5 rânduri inclusiv desenele). Articolele pot fi 
scrise şi de mână pe foi A4, foarte citeţ. Tematica articolelor este aceea arătată În editorialul din numărul 
trecut al revistei. 

Pentru ca revista TEHNIUMsă devină tot mai interesantă şi cât mai densă (aşa cum ne-au 'cerut-o 
prin scrisori foarte mulţi cititori), redacţia ar dori să primească articole cât mai concentrate În exprimare, 
despre varii construcţii, cât mai simple şi mai utile (dar şi În scopuri Hobby). Este bine de urmărit 
publicaţiile din revistă şi trimise articol~ de regulă despre ceea CE NU S-A MAI PUBLICAT! 

De exemplu, la redacţie avem un "stoc" mare de articole despre lumini dinamice, amplificatoare de 
audiofrecvenţă şi conexe acestora (Iimitatoare de zgomot, controale de ton etc.), testere diverse ale 
componentelor active, surse de alimentare diverse (fără protecţie la scurtcircuit!?) etc. şi prea puţine 
articole despre aparate electronice de măsură diverse, simple, care ar putea fi realizate de amatori 
pentru completarea laboratoruluf personal. În privinţa testoarelor diverse ce se propun, ultra specializate, 
de verificare el unui singur tip de componentă (fie el şi circuit integrat), opinia redacţiei este că acestea nu 
pot fi de interes general. De regulă amatorul nu dispune de componente active Într-o cantitate mare, cu 
sutele (sau miile) pe tip, Încât să aibe nevoie·de un testor general. Pe cele câteva bucăţi pe care le are 
va şti el să le testeze, de exemplu pe aplicaţia tipică recomandată de fabricantul componentei În 
catalogul firmei. Câteva sfaturi pentru tinerii colaboratori din Învăţământul general sau liceal: 

• Învăţaţi mai Întâi să scrieţi corect româneşte; 
• studiaţi teoretic permanent problemele de mecanică, electrotehnică şi electronică; 
• construiţi cât mai multe montaje, puneţi-le În funqiune, perfecţionaţi-le, imaginaţi alte montaje; 
• dacă consideraţi că aţi dobândit o experienţă personală, că aţi creat ceva original, scrieţi-ne un 

articol; va fi cu siguranţă publicat! 
Nu treb!!ie, ca după ce executaţi un montaj a cărui schemă aţi luat-o de undeva, şi acesta 

funcţionează, să ne scrieţi neapărat un articol. Menţionăm Încă o dată (aşa cum am mai arătat-o) că 
răspunderea pentru plagierea unei scheme, sau pentru nefuncţionalitatea practică a ei la parametrii 
indicaţi de autor, revine exclusiv acestuia. 

Redacţia TEHNIUM vă informează că revista este trimisă şi În străinătate (Ungaria, Bulgaria, Cehia, 
Polonia, Germania, Rusia, SUA, Italia, Franţa), de unde primeşte reviste similare. Pe bază de 
reciprocitate, TEHNIUM extrage din aceste reviste schemele pe care le consideră utile şi le publică la I 

rubrica REVISTA REVISTELOR În care se indică precis sursa. 
Trebuie să ţinem cont că o modificare minoră Într-o schemă electronică, o Înlocuire, de exemplu, a 

componentelor active cu similare româneşti, nu ne dă dreptul de a scrie un articol "original". În articolele 
trimise redacţiei trebuie să fim cu adevărat originali. 

Trebuie ca prestigiul revistei TEHNIUM să crească atât În România cât şi În străinătate, şi acest lucru 
este posibil! 
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" NOUTATI TEHNICEn INFORMAŢII. 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU~·· 
In ultima vreme reţelele de televiziune prin cablu au luat 

practic cu asalt oraşele României. Dar IIla război ca ia război", 
fiecare luptă cu ce poate şi cum poate. În această situaţie care 
suportă asaltul, utilizatorul (abonatul), a fost prins fără apărare. EI 
practic nu ştie despre ce este dar plăteşte pentru că cineva 
îi asigură recepţia a o mulţime de programe TV (de ordinul a 15-
25). Prea puţini ab(~>naţi pun Într-o primă etapă problema calităţii 
imaginii, ei neavând o educaţie În acest dorneniu şi practic nici 
termeni de comparaţie. Faţă de situaţia de până acum, când se 
puteau recepţiona cele două programe naţionale (sau, pentru 
majoritatea teritoriului, numai unul singur) şi eventual Încă două 
sau trei emisiuni din ţările vecine (în cazul fericit chiar 4-5) Însă În 
condiţii calitative slabe, actuala situaţie este un mare pas Înainte. 

Din acest motiv la marea majoritate a abonaţiior se remarcă o 
calitate scăzută a recepţiei. Motivele sunt multiple, dintre cele mai 
frecvente pot fi enumerate: ' 

• greşeli de dimensionare a reţelei de TV cablu; 
• utilizarea de componente necorespunzătoare În reţea 

(amplificatoare, distribuitoare, cabluri neadecvate etc.); 
• receptoare TV neperformante. 
În toată lumea unde reţelele de TV cablu sunt răspândite, 

aceste lucruri sunt clarificate prin norme şi (sau) standarde tehnice 
care stabilesc performanţele reţelei de TV cablu şi care sunt 
obligatorii pentru toate reţelele. 

Lucrul acesta s-a Încercat şi la noi, s-a emis o aşa-zisă normă 
tehnică. pentn,J reţelele de TV cablu, care datorită grabei cu care a 
trebuit să apară (deja erau reţele montate-funcţionale În ţară la 
apariţia ei) prezintă din start două neajunsuri: 

• eclectismul alegerii parametrilor şi a valorilor; 
• lipsa unor -metode de măsură pentru parametrii din normă, 

ceea ce permite ca anumiţi parametrii să poată fi măsuraţi oricum. 
Chiar dacă norma tehnică ar fi bună, după părerea noastră 

situaţia actuală În care calitatea programelor transmise prin 
reţelele de TV cablu Iasă de dorit va mai continua un timp, datorită 
unor factori obiectivi sau chiar subiectivi: 

• nu există practic În momentul de faţă un organ tehnic 
competent şi cu posibilităţi reale de control al calităţii transmisiei 
TV prin reţelele de TV cablu; 

• nu există o concurenţă reală Între diferitele firme care 
montează reţele de TV cablu care să duc~ la creşterea calităţii 
semnalului." In oraşele noastre firmele au procedat "frăţeşte", 

Cu ocazia implinirii a 24 de ani de existenţă a 
revistei "Tehnium" redacţia organizează un concurs 
deschis oricărui cititor sau colaborator al revistei. 

) Concursul va fi dotat cu premii În bani, literatură 
tehnică şi diverse piese electronice, Premiile vor fi 
acordate În cadru festiv, cu ocazia adunării festive 
organizate de redacţia "Tehnium" cu cititorii şi 
colaboratorii din luna decembrie a acestui an (1994),' 
Se vor acorda premii pentru: 

/ - cele mai bune trei articole publicate În revistă În 
cQrsul anului 19~4 (articole utile, clare, complete, 
inteligibile); . 

- cea mai bună construcţie HOBBY; 
- ce~mai bună construcţie de RF; 
- cea mai bună construcţie de AF; 
-cea mai bună construcţie de automatizare; 
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oraşul În felii şi luându-şi fiecare partea sa. Aceasta duce şi 
ia lipsa unei 

" nu există o informare corectă a abonatului asupra 
posibilităţilor de recepţie a programelor TV, atât din punct de 
vegere al calităţii recepţiei, cât şi din punct de vedere al 
posibilităţilor receptorului TV perosnal; 

.. nu există Încă o corespunzătoare a utilizatorului 
care să-i formeze exigenţa cu privire ia calitatea recepţiei. 

Dintre toţi aceşti factori care duc la păstrarea calităţii reduse a 
recepţiei TV, după părerea noastră doi dintre ei trebuie eliminaţi 
Într-o primă urgenţă: 
Trebuie să apară organul de control tehnic competent abilitat şi cu 
puteri de decizie, de dezafectare a reţelelor necorespunzătoare. 

Trebuie date publicului mijloacele de educare În domeniu 
pentru a putea impune celor care montează reţelele de TV cablu, 
calitatea necesară. În acest sens deja s-au făcut primii paşi, 
reclamaţiile chiar dacă nu sună competent prind miezul problemei. 
Dintre acestea cel mai des Întâlnite sunt: .. 

• nerecepţionarea tuturor programelor transmise prin reţea; 
• anumite programe nu pot fi recepţionate În condiţii bune 

datorită moarului (reţea de dungi, gen plasă) suprapus peste 
imagine; 

• recepţia imaginii fără sunet; 
• recepţia unei imagini care prezintă salturi mici pe verticală 

("bâţâie" pe verticală); 
• recepţia imaginii cu zgomot ("ninsoare" peste imagine) sau 

chiar neasigurarea imaginii color. 
Evident că, În timp, prin formarea gustului, se va ajunge şi la 

pretenţiile calitative ale imaginii şi sunetului care pot fi transmise 
printr-o reţea de TV cablu performantă. ' 

În ceea ce ne priveşte vom continua să publicăm materiale 
prin care să contribuim la educarea abonaţilor la reţelele TV cablu, 
În sensul creşterii exigenţei lor faţă de calitatea recepţiei TV prin 
reţea. 

Din experienţa colaboratorilor noştri reiese faptul că 
actualmente nici 10% din reţelele TV cablu montate În România nu 
asigură În totalitate cerinţele calitative impuse pe plan mondial 
reţelelor de. TV prin cablu, cele mai mari deficienţe apărând la 
transmisia imaginii, care pe multe canale (distribuie de reţea) este 
mai mult sau mai puţin perturbată. 

ing. Mihai BĂŞOIU 

- cea mai bună construcţie de aparat de măsură 
pentru amatori; 

- cea mai bună construcţie de electronică auto. 
Toate construcţiile vor fi realJ:zate cu ajutorul 

documentaţiei publicate În revistă în cursul anului 1994. 
Alegerea celor mai bune 'articole va fi făcută pe 

baza opţiunilor cititorilor. Pentru aceasta rugăm cititorii 
ca În termen de zece zile după apariţia numărului 12 al 
revistei (ce-I dorim festiv) să ne transmită la redacţie 
ordinea celor trei articole socotite de dânşii drept cele 
mai bune. În ce priveşte construcţiile de amator acestea 
vor fi aduse de către autori la redacţie, unde se va 
organiza o miniexpoziţie, vizitatorii putând să-şi exprime 
direct opţiunile. 

REDACTIA 
J 



CONSTRUCŢII DE ANTENE 

ANTENA ŞI AMPLIFICATOR TV PENTRUCS1 
Antena este de tip Udda-Yagy (canal dfj undă) cu 5 elemente, 

care se realizează din ... deşeuri de sticlotextolit dublu placat. Deşi 
acesta este ,scump~fa ora actuală, oricum la debitarea plăcilor, la 
marii producători (ex. FEA) rămân ştraifuri, În general inguste, pe 
care fabricile le valorifică la preţuri scăzute. Pentru reflectori şi 
directori vom tăia cu foarfece (de tăiat tablă) fâşii ca În figura 1, cu 

1 

lungi mile 275 (1 buc.), 166 (1 buc.), 160 (1 buc.), 159 (2 buc.). 
Pentru vibratorul activ ne trebuie o fâşie mai fată, pe care realizăm 
conturul dipolului pe ambele feţe (ca În figura 2) prin procedeul 

o L.---=-<--_ 
2 

obşinuit de realizare a cablajelor imprimate. Elemeontele astfel 
obţinute vor fi Încastrate În 6 crestături ce se vor practica Într-o 
ţeavă (figura 3) C.J 0 12-20 mm din aluminiu, duraluminiu sau 

3 

plastic. Suportul antenei poate fi o ... sticlă goală de o şampanie, al 
cărui dop din plastic este străbătut de un şurub M3 care trece şi 
prin ţeava suport a dipolilor. Antena astfel realizată este, evident, 
de cameră. Şi pentru că nu toţi telespectatorii au vedere direct prin 
fereastră spre Cotroceni (zona emiţătorului C57), fiind nevoiţi să 
recepţioneze şi unde indirecte (reflectate de clădiri), mai slabe, 
dăm În figura 4 schema unui etaj amplificator RF, uşor de realizat 

CI 

4 
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s 
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care se va conecta la ieşirile dipolului activ al antenei. Este vorba 
de un ARF realizat cu tranzistorul 8FY 90 (sau mai bune!) În 
montaj EC, folosind ca inductanţe segmente de linii, realizate din 

4 

1 

I 

sârmă de Cu (de preferat argintate) cu lungimea de' 25,5 mm, 
diametrul 1,3 mm, plasate la Înă~imea de 6,5 mm de planul masei. 
Inductanţa liniilor de bază şi de colector este de cca 13 nH şi 

circuitele oscilante din care fac parte, se pot acorda pe frecvenţa 
de 780 MHz (mijlocul canalului 57) cu ajutorul a două 
condensatoare trimer ceramice de 2-12 pF. 

5 

LA 
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În figura 5 este arătată construcţia practică a ARF. Este vorba 
de un montaj "În aer" fără circuit imprimat care se realizează Într-o 
boxă din tablă cu dimensiunile 50 x 50 x 20 (figura 6). 

Tabla de fier cositorită se recuperează de la ... cutiile de 
conserve consumate. 

1
6a 

6b 6e 

Intrarea În boxă este simetrică şi se face prin două treceri prin 
sticlă .plasate la 25 mm una faţă de alta (exact-deschiderea 
dipolului Îndoit), iar ieşirea se face prin cablu coaxial de 50-75 il 
lipit În interior. Alimentarea cu tensiunea de -9V se face 
bineînţeles, prin cablu· coaxial. Reglarea condensatoarelor trimer 
se face cu capacul boxei pus, prin 2 găuri practicate În el, cu 
ajutorul unei şurubelniţe din sticlotextolit. Soclul de alimentare S se 
realizează dintr-o sârmă de CuEm 0 0,15 mm cu lungimea de 95 
mm. S~ bobinează spiră lângă spiră pe un mandriu cu 0 2 mm. 

Ca generator de acord şi indicator ne vor servi: postul de 
emisie 57 şi televizorul, pe al cărui ecran urmărim obţinerea unei 
imagini cât mai bune. Succes! 

ing. Marius UNGUREANU 
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CONSTRUCŢII HOBBY 

TIR ELECTRON IC 
Propun cititorilor revistei "Tehniumll schema' electronică a 

dispozitivului care serveşte ca tir electronic. Spre deosebire de alte 
scheme publicate, montajul respectiv se remarcă: printr-o mare simplitate, 
distanţa de tragere fiind de peste 3 metri. De asemenea montajul are ca 
sistem ,de afişare ~n led de culoare roşie pentru a putea fj observat de la ' 
distanţa de la care se trage. Montajul se alimentează de la tensiunea 
continuă de 12 V obţinută prin redresare cu ajutorul diodelor D1, D2, D3, 

, 04 şi fitîrată de condensatorul C1. În stare de repaus (când T1 nu este 
iluminat) rezistenţa CE a lui T1 este foarte mare, T2 nu este polarizat şi 
nici :3, şi deci Iedul 0u este aprins. In momentul in care fototranzistorul 

ft,x lN4001 

este iluminat rezistenţa CE-T1 scade foarte mult, USE-T2 ajunge la 
valoarea de 0,7 V, T2 intră În conducţie, asigurând În acest fel polarizarea 
lui T3, care intrând În conducţie pune sub tensiune Iedul numai pe 
perioada de iluminare a fototranzistorului T1. Cu semireglabilul P1 de 10 K 
se reglează pragul de intrare În conducţie a lui T3 când T1 este iluminat, 
deci în final se reglează distanţa de la care se poate face tragerea. De 
menţionat că fototranzistorul T1 plasat În centrul ţintei se aplică un tub 

or::( 
::::". "" .,. ~ 

<r::::::;-

" " ..,... 9V ~ 
:::-:.. - L.I'l 

R ~ 

'::f-

de PVC cu diametru! interior de 4,5 mm şi .diametrul exterior 7,5 mm 
având lungimea de 7,5 cm. în figura 2 este dată schema circuitului de 
producere a impulsurilor luminoase, circuit care poate fi alimentat fie de la 
baterii, aşa cum este arătat pe figură sau de la tensiunea de 12 V continuă 

a receptorului. Secui utilizat În emiţătprul de impulsuri este de 3,5 V/O,2 A 
cu lupă. Comutatorul K2 stă În poziţie de repaus În stânga când se Încarcă 
condensatorul de 4700 J.!F şi poziţia de tragere când condensatorul se 
descarcă exponenţial pe becul de 3,5 V/O,2 A dând un impuls luminos. 

Ing. Eugen BROASCĂ - Constanţa 
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LUMINA DINAMICĂ SIMPLĂ 
"" -7" 

Trimit pentru cititorii revistei o schemă pentru lumini dinamice, 
realizată de mine, o schemă foarte simplă şi uşor de experimentat. 

Avantajul acestei scheme constă În faptul că montajul poate fi 
realizat În funcţie de posibilităţile materiale ale constructorului. 
După cum se vede din schemă este vorba de trei (sau mai muite) 
etaje amplificatoare cuplate direct, galvanic, conductiv, care sunt 
conectate Într-o buclă de reacţie pozitivă, Între intrare şi ieşire. În 
respectiva buclă se află condensatoare şi rezistoare care produc 
prin constantele lor de timp relaxarea montajului. Astfel se pot 
cupla oricâte etaje de amplificare, fiecare cu unul sau mai multe 
becuri ca sarcină În colector; trebuie acordată atenţie readucerii 
ultimului circuit de ieşire la intrarea primului eţaj. O funcţionare 
defectuoasă a aprinderii becurilor poate fi dată de un tranzistor 
defect, sau mai posibil, un condensator având mari curenţi de 
fugă. 

r--------------~-------------~~----~~-u 

Rp 

~-----------------~~~--------~~--~--~+u 

Montajul se proiectează după următoarele relaţii de calcul: 
- În funcţie de tipul tranzistorului la care se cunosc UCEmax' 18 şi 

ICmax se calculează: tensiunea de alimentare U, rezistenţa 

becurilor sarcină RC' rezistenţa de polarizare a bazei Rp şi 

capacitatea condensatorului C. Frecvenţa f de pulsaţie a becl:lrllo{ 
este determinată de capacitatea condensatorului C şi de rezistorul 
Rp; variaţia lui f Între valorile minime şi maxime se realizează prfn 
intermediul poteJ:lţiometrului Rpo' 

UCEmax > 2U ; Rp ~ ~ x RC 

RC = 2U/ICmax ; C = 0,7/f. Rp 

Potenţiometrul trebuie să aibă o valoare apropiată de cea a lui Rp. 
Exemplu: folosind tranzistorul pnp BD 136, obţinem: 
UCEmax = 45 V ; ICmax = 1 A ; B = 40-250 

deci montajul se poate alimenta la UCEmax/2 > U == 24 V ; 

RC = 2 x 24/1 = 48 il 

Rp ~ (40 - 250) x 48 == 2K - 12 K il (se alege 10 Kn) 

C = 0,7/10 x 104 = 7J.lF pentru f = 10 Hz 
Acţionând potenţiometrul Rpo frecvenţa variază Între 2 Hz şi 

15 Hz. În cazul folosirii tranzistoarelor npn se inversează tensiunea 
de alimentare precum şi terminalele condensatoarelor. 

lonela POPOIU 
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problema pe car~ dorim să o articol. Mai întâi 
trebuie să precizăm, aşa cum a rezultat şi din articolul precedent, 
că. puterile de care avem nevoie În banda X (datorită directivităţii 
foarte a - folosite) sunt mici (sub 1 spre deosebire 
de legăturile În unde scurte. 
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Cu două decenii În urmă, pentru generarea de mică putere În 
banda X se folosea un tub electronic special, clistronul reflex, 
foarte complicat, nefiabil şi dificil de alimentat, cu randament 
scăzut. După 1970 locul lui a fost luat de diodele, semiconductoare 
cu rezi$tenţă negativă ca: dioda TUNEL, dioda GUNN, dioda 
IMPATT, dioda BARITT. Toate aceste produse ale fizicii 
semiconductoan:ilor (SOLID SI ATE) sunt dispozitive ,active 
miniaturale, În mici capsule metal-ceramică fiabile, cu alimentare 
simplă şi cu performanţe superioare clistronului reflex. Lăsând 
deoparte diodele TUNEL şL»GUNN din tehnologia Galiu-Arsen, 
vom acorda atenţie diodelor IMPATT şi BARITT, din tehnologia 
siliciului, pentru simplul motiv că acestea se fabrică în ţară şi sunt, 
deei, optenabile. Nu vom explica funcţionarea fizică a acestor 
diode, pe care radioamatorii o pot găsi şi singuri în cărţile de 
specialitate chiar În limba română. Ne limităm să reamintim că 
denumirea de IMPATT vine de la: IMPact Aval~mche Trans~ Time 
(adică dispozitiv cu avalanşă prin ciocnire şi timp de tranzit), iar 

metal 

2a 2b 

6 

apoi se 
incapsulează in de (figura 1). 
Capsulele sunt nemarcate şi păstrarea diodelor 1n cutiuţe speciale 
cu fişe individuală este mod de a nu le amesteca şi 
confunda. 

Dioda IMPATT are o putere c(~va ma.re decât dioda 
BARITI. În schimb ea are zgomotul propriu mai mare decât al 

BARiTT. În tabelele 1 şi 2 se dau caracteristicile diodelor 
IMPATT şi SARITI ce s-au fabricat la fosta IPRS, Încă Îna.inte de 
""""" ... ""'..,""~ .. ,..." 1989. Se observă că diodele IMPATT necesită tensiuni 
de alimentare de 95-100 V (polarizarea necesară este inversă) 
curentul absorbit de la sursă (generator de curent constant) fiind 
de 40-100 mA. în aceste condi~i puterea de X (f = 8 -12 

generală este de 100-500 mW. Acest lucru recomandă 
diodele IMPATI ca oscilator pilot pentru emisie fapt ultim etaj 
al emiţătorului). 

Diodele BARITT necesită tensiuni de alimentare mai mici (40-
70 V), curenţi de alimentare mai mici (5-45 mA), şi În aceste 
condiţii dau o putere la ieşire În banda 'X (8-12 GHz) de 1-10 mW. 
Diodele BARITT se recomandă, deci, a fi utilizate ca heterodină 
locală În receptoarele superheterodină de bandă X, ca 
amplificatoare de RF sau, o utilizare foarte răspândită, ca etaj de 
automixare (module DOPPLER). 

Spre deosebire de dioda IMPATT care se polarizează invers 
cu o tensiune peste străpungerea nedistructivă a acesteia, dioda 
BARITT are o polarizare indiferentă. Aceasta deoarece dioda 

BARITT are o structură simetrică (P+NP+), d,~ci aceea a unui 

PENSETĂ 
6 
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fO 
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)! 

tranzistor cu baza În gol. Indiferent de polaritate, o joncţiune este 
polarizată direct, iar cealaltă invers. Totuşi pentru diodele BARITI 
româneşti constructorul recomandă ca minusul să fie la radiatorul 
integral al diodei (partea mai Iată a capsulei); caracteristica curent-
tensiune fiind mai bună. . 

În tabelul 1 sunt prezentate diodefe IMeA TT româneşti. 
Primele două cifre ale indicativului reprezintă În W puterea 
generală la ieşire, a treia cifră semnifică În GHz frecvenţa minimă 
generată a patra cifră este tipul de capsulă folosit. 
In tabelul 2 sunt prezentate diodele BARITT româneşti. Aici 
primele două cifre ale indicativului semnifică puterea generată În 
mW, iar a treia cifră capsula. 

Ceea ce îi sperie pe radioamatori În realizarea de 
radioechipamente în banda X, este gradul mare de implicare a 
mecanicii de precizie, a materialelor folosite (aluminiu, alamă) şi a 

~, tehnologiilor (argintări), care conduc la costuri ridicate. În cele ce 
urmează vom arăta cum se poate realiza simplu şi ieftin, de către 
radioamatorul (înarmat cu răbdare, talent şi un letcon) Însuşi, un' 
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.iX Q5 8-12 ~'j, 

03S1V 60-100 80 100 8-10 5 FD 27tH 

~X 03Q2V 60-iOO 5 FD 27d2 

JllX 0:;$'91'1 6O~·100 80 350 :5 FD 2701 

»;(·0392'1 60-10() 80 9-11 35() :5 F:D 27d2 

BX 0301 V 60-100 80 1()-12 356 :5 FD 27d1 

ilU 0302V 60--100 aCI 10-12 350 :5 FD 27d2 

IIK .o$!Y 6.0-100 lLOO 500 FD 2701 
Il{ Q582V 60--100 100 100 8"·1(' 500 6 FD 27cl2 

0591"1 60-100 100 9-U ~V 6 FD 
O:i92V 60-100 100 9--11 500 ti FD 

0501'( 6C)-100 50.0 6, FD 27t:U 

~2Y 60-100 500 6- FD :27d2 
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BX OUVA 40 5-25 40 8- 9 FD ·27d1 
ilX 40 5-~25 9-10 O.()5 FD 27dl 
Jl;( (.i>Hyţ;~ 40 5-25 O. 

011YD 4e; 5-25 O.()5 

.- .. -w __ 
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55 5 
55 2 oscilatoare cu OI şi 

BX 10:!.''fA 70 10-45 70 8- 9 10 o ... FD 27d.l cu cavităţi oscilant de microunde ale cărui .>,J 

101Y:B 70 10-45 70 9-10 10 0.5 FI> 27dl pierderi sunt compensate de rezistenţa negativă a OI) ax 101.YC 70 10-':t~ 70 10-11 10 0.:5 FD 27di 
IX 101 VI)' 70 10-45 70 11-12 10 0.5 FD 27dl paralelipipedice, coaxiale sau microstrip. Oscilatorul pe care ne 
iX 102YA '70 10-45 70 s-- 9 10 0.5 FD 27d.2 propuhem să-I realizăm este format dintr-o cavitate 
IX 102YI 70 10-45 70 9--10 \ 10 0.5 FD 27d2 paralelipipedică exterioară (figura 4a) şi o microcavitate interioară, 
IX .102YC 70 10-45 70 10-11 10 0.5 FD 2702 
IX 102'(1) 70 10-45 70 11--12 10 0.5 FI> 27d2 care adaptează OI la cavitatea exterioară. Acesta din urmit este un 

__ • __ ._._. ____ u ___ ._._ 
segment de linie microstrip 7) cu lungimea )J4 şi jl >8că rolul 

Între OI *i cavitatea 
a 1. 



ca -vo 
Anodul se prinde În pensetă (figura 20) care se va înşuruba Într-o 
piuliţă M4 lipită la partea de jos exterioară cavităţii (figura 8)" 
Catodui diodei IMPATI se trece prin gaura 0 1,6 practicată În linia 
microstrip, care este orientată În lungul ghidului, pe cetnru, spre 
ieşirea hornului. În afară de şurubul de reglaj de la fund, se mai. 
prevede un şurub M2 x 12 În acelaşi scop (figura 8). Pentru a 
evita construcţia mecanică complicată a unui filtru de decuplare 
Între sursa de microunde şi sursa de alimentare, s-a adoptat 
soluţia alimentării laterale printr-un conductor subţire ce uneşte 
linia microstrip ·şi condensatorul de trecere (figura 7). Pentru a 
monta OI şi linia microstrip În interiorul ghidului, trebuie ca partea 
superioară a modulului (ce are şurubul M2 x 12) să fie montată 
ulterior .. Capacul de fund va fi lipit ultimul. Dacă se foloseşte pasta 
decapantă, construcţia va fi bine spălată cu neofalină. După cum 
se observă toate lipituriJe sunt În exteriorul modtJlului. În interior nu 
trebuie.să existe denivelări (urme de cositor, strâmbături ale tablei) 
sau murdărie. Dioda IMPATT trebuie manipulată cu grijă. Ea nu -r. Ansamblu oscilafor Împaft Hom 

trebuie trântită strânsă, Îneălzită etc. Linia mierostrip trebuie să 
fixată test pe catod ul d iodei. Înt r- un art ieol vi itor, despr 
alimentarea, reglajuf moduluiui şi modulaţia oscialtoruiui. 
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CONSTRUCIII 'DAMe 

ETRU NU ERIC 
In radiotehnică este foarte utilă măsurarea factorului de' 

calitate al bobinelor, care se defineşte: 
, Q:;: roOUr 

unde: L este inductanţa, r - frecvenţa de pierderi' seHe, iar roo 
pulsaţia corespunzătoare frecvenţei la cale se face măsurătoare. 

Principiul teoretic care stă la baza unui Q-metru numeric este 
arătat În continuare. Prin descărcarea unui condensator presupus 
ideal (fără pierderi) pe o bobină reală (cu o anumită rezistenţă), se 
obţine o sinusoidă amortizată (figura 1) cu expr~sia matematică: 

udt) :;: Uo exp (-1rtIQT O)cos2n1/T O (1) 
,in care: Uoeste tensiunea iniţială pe condensator; 

TO :;: 21t'1LC este perioada oscilaţiilor. 

uc(t) 

uc(t1 } 

Uc(r2) 

"-
a. cD;r 

.. i""" 

~ 
b. 

.- - - ro- """" - r- ,... .. 

.t 
'-- v-:::---

, 
• -c. flg.l 

Raportul amplitudinilor la două momente de timp t1 şi t2 
distanţate la un număr întreg n de perioade T O este: 

uc(t1 )/udt2) :;: exp {n(t2-t1 )/QT O} :;: exp (nn/Q) , (2) 
din care reiese că: 

(.) = nrrlln{udt1)/udt2)} (3) 
deci numărul de perioade este egal cu Q-ul circuitului dacă 
logaritmul raportului amplitudiniloi este n. 

Principiul de bază al Q-metrului numeric constă În numărarea 
perioadelor descărcării sinusoidale amortizate cuprinse Între două 
praguri de tensiune al căror raport este eTC. 

Prezenţa semnalului peste valorile de prag se pune În 
evidenţă cu două trigere Schmidt realizate cu circuite !lA 711 
(figura 2). 

Încărcarea condensatorului se face de la un oscilator 
autoblocat la o tensiune de aprox. 200 mV (valoare suficient de 
mică pentru a nu se intra În neliniarităţile miezului magnetic al 
bobinei) Într-un interval de 50-80 ns. 

Tensiunea obţinută prin descărcarea oscilantă (figura 1) este 
amplificată cu 10 şi aplicată detectoarelor de prag care dau la 
ieşire semnal dreptunghiular, şi se atacă numărătorul. 

Detectorul ele prag superior menţine numărătorul În starea 
zero atâta timp cât amplitudinea depăşeşte. valoarea pragului. 

UM 2/94 

Când amplitudinea este Între praguri se obţine semnal numai de la 
detectorul de prag inferior (figura 1 c.) numărul de impulsuri fiind 
egal cu Q-ul circuitului. Sub valoarea de prag inferior niciunul dintre 
detectoare nu mai dă semnal. Această secvenţă re'prezintă o 
măsurătoare, repetiţia măsurării se face la următorul tact ~părut de 
la generator (figura 2). 

Oscilatorul autoblocat funcţionează declanşat fiind realizat cu 
un tranzistor BC107A şi un transformator de ferită 0 7mm. 

Oiodele de comutaţie 1 N3063 asigură formarea impulsului şi 
Încărcarea condensatoarelor. Dioda serie cu condensatorul trebuie 
sortată pentru o rezistenţă invers~cât mai mare (minim 2Mn la 
1 V) ca să nu afecteze măsurătoarea. 

ciRcuiT CE. AMPliFiCATOR DETECTOR 

k'ÂRCARE I 

IL 
li> '"" PRAG ~ 

)(10 
WPERioR ~ 

(= ~ 

t -- ..... 
QENERATOR DETECTOR 

TACT (1$ ) 
.. PRAG r--

iNFERiOR 

I fig.2 
L _________________ ~ 

Comutatorul trebuie să fie de calitate, tipic pentru 
radiofrecvenţă, iar condensatoarele trebuie să fie cu mică sau 

stiroflex ' (cele ceramice au pierderi mari şi afectează măsurătorile 
de Q mare). Acesta este motivul pentru care În Q-metre 
condensatoarele sunt cu aer. Placa cu borne de pe panou trebuie 
să fie tot din calit. Se recomandă conexiuni s6urte şi ecrane pentru 
a nu culege semnale parazite . 

Impedanţa mare de intrare a amplificatorului se realizează G.u 
un tranzistor de tip 8FW 11. Schimbarea lui necesită aIust~rea 
rezistenţei de emitor a tranzistorului următor (BC 107 A) pentru 'ca 
În colector să avem o tensiune de 7 V. 

Rezistenţele de 6,8 K conectate la -5,6 V asigură timpi buni de 
comutaţie comparatoarelor care au limitarea în frecvenţă la aprox. 
10 MHz. O menţiune specială trebuie făcută cu privire la tensiun~a / 
parazită de 50 Hz care ar putea apărea adunându-se cu semnc{lu! 
de Înaltă frecvenţă. Din formula (2) se observă că pentru (n :;: 1) şi 
Q :;: 300raportul amplitudinilor succesive este exp. (rr/300) = 1,05, 
deci amplitudinea scade cu 5% după o perioadă. Acest procent 
reprezintă 2,5 mV la pragul inferior (de aproximativ 50 mV). 

Este evident că orice tensiune parazită (SO Hz) cu 
amplitudinea apropiată de 2,5 mV care se adună cu semnalul util 
va duce la apariţia unui impuls În plus (sau la'dispariţia unui impuls 
dacă s~scade). Cum fazele sunt intâmplătoare (apare adunare şi 
scădere ) ultima cifră afişată va fi instabilă. 

Din valorile alese pentru condensatoare rezultă frecvenţele de. 
11,3 MHz - 1 IlH - 200 pF şi 1,13 KHz - 1 H - 2 nF. 

Din prezentarea principiului de funcţionare rezultă că timpul 
necesar unei măsuri este proporţional cu perioada semnalului şi cu 
Q-ul. Valoarea maximă se obţine la 1 KHz şi Q ,:= 300 

tmax :;: OT :;: 300 x 1 ms:;: 300 ms 
Aceste elemente sunt suficiente pentru explicarea părţii 

digitale. Numărătorul propriu-zis este format din trei decade 
CDS 490 cu ieşirile A, 8, C, O conectate la partea de afişaj. 

Q 



trecerea informaţiei stocate 
ştergerea numărătorului. 

Astabilui comandat, cu 4- ale 400 
furnizează o secvenţă de 10 impulsuri numărate cu COB 490. 

Ieşirile decadei sunt decodificate, astfe! ca pe 3 şi 

astabilului 

acestuia. Secvenţa se reia la aducerea la ze 
monostabilul CDS 4121 după aproximativ 1 

de pornire de !a generatorul de tact declanşeaz 
oscilatorul auto blocat astfei că pe durata de 500 ms fumiza,tă 

se măsurarea a-ului. 
Sursa de furnizează tensiuni necesarefuncţ 

schemei + 14 V, -5,6 V pentru circuitele Ijniare şi +5 V pentru 
numerice (figura 

de tact este un oscilator pe n .. n"\"'I~"1! 

simulat cu de tranzistoare SC 1 
turn la ieşire un impuls scurt nec 

~----------------------------~--~~~~ 

fig.S 

10, 

flg.4 
------------------~v-----------------~, 

t---t--r-1--41-f-"-"-_ -5,6V 

r-~~~~-------~-'~-T~V 

AFişA.J 

declanşării monostabilului şi generatorului autoblocat. În cazul 
care nu se poate obţine stabilitatea ultimei cifre acest generator se 
poate sincroniza pe reţea (un condensator 0,1 - 0,5 flF legat la 
înfăşurare secundară a transformatorului de reţea). 

Afişajul a fost realizat cu hpF5082-7302-505s, circuit care 
. conţine atât cele 7 segmente, segmentele cu diode 

electroluminiscente cât şi decodificatorul, astfel că el se poat~ 
direct la ieşirile decadei 490. Informaţia est~ memorată pe durata' 
dintre două impulsuri de înscriere. Evident că, pentru afişaj 
posibilă şi o variantă românească. 

Ing. Radu Mihai MA 
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TEHNIU-M - ATELIER 

CUTII ŞI CASETE METALICE-
Mare capcană e pasiunea pentru electronică! Odată se rupe. La îndoire - de obicei la un unghi de 90° - se va 

ademenit de simplitatea unui montaj care pare mai accesibil, simultan pe toată lungimea Îndoiturii, eventual prin strân 
iubitorul de tehnică Începe lungul drum de pasiune, risipă de porţiunii de Îndoit Între două bucăţi de şină de fier sau 
bănuţi, mari bucurii şi mici deziluzii, În care constată că trebuie să altfel apare un gondolaj, o strâmbare a tablei. Pentru ':>~~ln'\t'\l'!:Ir. 
ştie o droaie de meserii ca să se descurce În realizarea unor mai multor table, de exemplu din bucăţi mai mici să 
montaje cât_ de cât prezentabile. De aceea de multe ori construiască o cutie mai mare, În cazul table lor groase sau 
construcţiile de amatori sunt lucrate În pripă, net'erminate, tablelor din aluminiu care nu se pot lipi cu cositor e necesar să 
nefinisate, stârnitoare de zâmbete maliţioase În rândul celor ce f'U- facă operaţia de nituire. Măsurat bine, trasat cu un vârf 
şi bat capul cu tehnica şi preferă să-şi investească banii în punctat locul de găurit, perforat ambele table cu bormaşina, 
aparatură construită industrial, care Încântă ochiul şi alte organe zanc, potrivit un nit - În lipsă, tablă de fier rulată ca o 
de sim1. Totuşi aparatele construite de amatori au performanţe cizmărească sau sârmă de aluminiu sau chiar cuie de fier d 
perfect comparabile uneori cu cele mai bune aparate industriale, prin Înroşire În flacără. Lucrarea trebuieJăcută îngrijit, nitu 
fiind construite cu piese de bună calitate, reglate şifinisate din şlefuite la niv~lul tablei şi a unor piese/mufe de bachelită foi 
punct de vedere al performanţelor. Cu un _singur lucru, care plastic sau partina.x placat, gaura va fi dat(l mai largă decât 
contează cel mai mult În ochii altora, păcătuiesc din plin: au pentru ca acesta când se dilată În urma ciocănirii, să nu fisurez 
hăinuţe urâte! Cu alte cuvinte, fie se prezintă nud, ca un simplu _ 
şasiu fără cutie, fie au o tinichea strâmbă sau o Iadă pentru 
magiun drept Învelitoare. Ar fi deci momentul pentru IiÎnc,oronareal! 
operei tehnice, pentru care s-a consumat atâta timp şi bani, să se 
construiască o casetă corespunzătoare, cu un minim de 
cheltuială, scuie, mate(ial şi pierdere de timp. Efoarte posibil dacă 
se adoptă metodele de mai jos, lucrul şi experienţa ducând la 
rezultate foarte mu~umitoare. 

Bineînţeles casetele celemaiindicate.maiales pentru 
aparatura electronică şi de control, amplificatoare diverse, 
alimentatoare, mici valize pentru transport scule, sunt cele 
metalice, În primul rând din tablă de fier, apoi din aluminiu. Tabla 
de zinc de alamă - care e şi toxică -' de' cupru nu convin. Se 
preferă fie tabla din oţel irloxidabii - denumită inox - sau tabia 
galvanizată "cu fluturaşi ll • Ca material foarte bun panourile de tablă 
periorată de la foste instalaţii de tuburi fluorescente sau frigidere 
dezafectate. Pentru lucrări de mici dimensiuni, tablă recuperată de 

1 

spira! ~ 
~:~ 

nitl 

nit~~ 
~/TUIRE ~ , 

Îmbinare de colt 

la lnvelitorile, metalice ale unor baterii electrice, chiar tablă 
provenită de la tuburile de spray sau cutii de conserve, cutii pentru 
bere ~ tabla fiind subţire, se poate Îndoi la capt1ţe pentru 
rigidizare, În momentul confecţionării. În fjgura 1 se arată cele 
cîteva operaţii simple de executat, pentru care nu trebuie un mare 
volum de lucrări, utilaj scump şi riscuri de accident. Care e "zestrea 
tehnică" minimă. O placă de fier sau fontă perfect dreaptă, poate fi 
eventual de format mic, de exemplu talpa de fier a unui fier de 
călcat. Un ciocan' de mărime medie, o. daltă de oţel, o bormaşină 
cu spirale l ,o foarfecă pentru tablă, table de diverse grosiITii, un 
letcon de 100 waţi, pastă decapantă, aliaj de cositor, câteva pile, 
sârmă groasă de aluminiu pentru nituri, sau nituri lIadevărate

ll

• Cele 
arătate În figura 1 dispensează de comentarii prea multe. În caz că 
tabla e prea groasă pentru foarfeca de tablă, decuparea ei se face 
cu ajutorul dălţii repetându-se ciocănirea până la o asemenea 
subţiere a tablei, care ia îndoi re să se rupă uşor, apoi bordura 
tăiată se şiefuieşte cu o pilă. O ciocănire mai reţinută trebuie 
făcută În caz că se doreşte doar îndoirea tablei, care se va face 
Întotdeauna înspre şenţuleţul făcut de daltă, nu invers, altfel tabla 
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PUP/IRU 

2 

masa plastică. Pentru piesele mici făcute din tablă - cu exc:eptl:a: 
aluminiului - joncţionarea se poate face cu ajutorui lipirii cu 
folosind un ciocan de lipit, sali chiar letconu! pistol cu ansă de 
mm grosime din sârmă de cupru, folosită numai~ pentru aCE~astax 
ocazie. După folosirea pastei decapante, locul lipirii cu cositor 
va spăla cu multă insistenţă, cu o periuţă, cu apă şi săpun, 
urmele de acid pot da emanaţii care oxidează/distrug m 
electronic iicând ţi-e lumea mai dragă". În figura 2 sunt 
câteva modele mai obişnuite În practica amatoruiui, datele 
sunt orientative, ele pot fi oricum modificate În mai mic sau 
mare, după trebuinţele montajuiuicare-i adăpostesc. Cuti 
MINIBOX poate fi miniaturală, adăpost ind un amplificator 
antenă - material tablă subţire - sau poate ajunge la dimensi 
de zeci de centimetri, În care situaţie e necesar să se folosE~aSCa( 
tablă mai groasă. Acelaşi lucru relativ şi la cutia format PUPI 
care poate adăposti fie un mixer audio - construcţie mai Iată -..; 
fie un instrument de măsură, un difuzor cu un amplificator de 
control şi multe altele, după dorinţa constructorului. Caseta. 
metalică convine pentru o mulţime de situaţii. În caz că'se lucrează 
cu grijă, poate concura aspectul aparaturii profesionale. Pentru a 
mări rigiditatea casetei se prevede din proiectare.-o margine mai 
Iată, care se îndoaie la 180° dând impresia- că se foloseşte un 
material mai gros. În cazul tablei de dural, se nituiesc din tablă mai 
groasă· nişte şuviţe care adaugă la aspect şi robusteţea. Panoul 
casetei va avea de asemenea şi marginea îndoită; dar numai .Ia 
90°, fapt care permite nu numai rigidizarea panoului şi casetei cât 
şi o fixare sigură în casetă. Dacă se lucrează În linişte; dacă se 
face În prealabil o machetădin carton, dacă e suficientă lumină la 
locul unde se lucrează cu dragoste de meserie şi atenţie, aceste 
construcţii metalice care oferă o protecţie maximă echipamentului 
montat În interiorul lor şi o bună ecranare, pot oferi satisfacţie zeci 
de ani in continuare. 
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AMPLIFICATOR DE PUTERE HI-Fr 
Construirea unui amplificator de audiofrecvenţă de putere cu 

performanţe ridicate impune alegerea unei configuraţii a schemei 
electrice astfel concepute Încât să Îmbine următorele: 

• calitate sportiă În privinţa performanţelor, încadrabile În 
clasa Hi-Fi; 

• utilizarea componentelor electrice de producţie indigenă; 
• randamentul electric cât mai mare; 
• preţ de cost acceptabil. 
În acest articol se propune construirea unui amplificator de 

audiofrecvenţă de putere, având o schemă\e!ectrică de tipul 
montaj hibrid. Acest gen de montaj Îmbină performanţeie electrice 
ridicate proprii circuitelor integrate, cu posibilitatea unui aranjament 
convenabil a configuraţiei etajului final amplificator de putere, În 
componenţa căruia intră tranzistoare de putere. 

Schema electrică a amplificatorului este prezentată În figura 1. 
Ei deţine următoarele performanţe, care îl Încadrează cu 

uşurinţă (conform normativului DIN 45 000) Îfl categoria Hi-Fi: 

• impedanţa de intrare Zi::: 20 Kn -
• impedanla de ieşire Ze :::: 4 12 
• puterea nominală sunusoidală P ::: 25 W 
• tensiunea de intrare Uj::: 250 mV 
• banda de frecvenţă f ::: 18 Hz + 22 KHz 
• atenuarea la capetele benzii de frecvenţă A = 3 dB 
.ffi~rtwmM~~mct~N~~dB 

• tensiunea de alimentare sursă dublă Ua = ? 16 V 
• distorsiuni armonice totale THO $; 0,06%/1000 Hz 

THD ~ 0,3%/16 KHz 
• distorsiuni de intermodulaţie TID $; O,03~%11 000 Hz 

_ TID $; 0,2% /16 KHz 
Semnalul de intrare se aplică, prin intermediul condensato,ruiui 

r--U+ i ~ i C2'47)J ! D1·1N4001 

- " ...... 

C1, la intrarea'.,neinversoare a circuitului integrat ROB 709, care 
îndeplineşte urmatoarele funcţiuni : 

• adaptor de impedanţă-
• amplificator de tensiune 
• stabilizator al punctului de funcţionare În lipsa semnalului de 

intrare 

• etaj pilot 
Adaptarea de impedanţă se realizează lejer, deoarece 

impedanţa de intrare a circuitului integrat ROB 709, În ce priveşte 
intrarea neinversoare, este de ordinul sutelor de Kohmi. Practic, 
rezistenţa R2 amplasată galvanic Între .jntrarea neinversoare şi 
masa montajului, dă valoarea finală airrlpedanţei de intrare. Ea 
este aleasa de ordinul zecilor de Konmi (20 Kn) În scopul 
îmbunătăţirii raportului final semnal/zgomot al amplificatorului. 
Amplificarea În, tensiune este unitară din punct de vedere ai 
tensiunii continue, deoarece În această privinţă amplificatorul 
operaţional propriu circuitului inteQrat ROB 709 se comportă ca un 
etaj de tip repetor. Amplificarea generală a montajului este dată de 

. bucla de reacţie f)egativă totală formată din.grupul R16, C9. R3. 
A = 1 + R16/R3 

Condensatorul C9 a fost amplasat În bucla de reacţie negativă 
în scopul limitării benzii de audiofrecvenţă amplificate la capătul 
superior al acesteia, în zona frecvenţelor ultrasonore, (f = 26 KHz), 
mărindu-se stabil.itatea generală a amplificatorulur. Stabilitatea 
genera!ă a amplificatoruluî este dată şi de condensatorul C6 şi 
grupul R5, C5, amplasate În scopul unei reacţii negative locale, 
care, concomitent cu limitarea benzii de trecere a ampliflcatorului 
oReraţional conţinut de circuitul integrat ROB 709 asigură 
stabilitatea acestuia În funcţionare. Evident limitârea În ce priveşte 
amplificarea se referă la zona frecvenţelor ultrasonore. Grupul R6, 

I--H ~ R10 

I 
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Chiar dacă in momentul În care iivrează 

puterea maximă şi tensiunile de alimentare scad cu câteva zecimi 
de volţi, tensiun\ile de alimentare ale circuitului 
practic constante, deoarece diodele 01 şi 02 nu permit 
descărcarea condensatoarelor C2 şi C3.· Capacităţile lor au fost 
astfel dimensionate Încât necesităţile energetice ale circuitului 
integrat ROB 709 să fie acoperite fără scăderea tensiunii de 
alimentare, până la frecvenţa de circa 10 Hz, În regimul de livrafre 
al puterii nominale de către etajul final. Astfel se optimizează Încă 
o dată funcţionarea liniară a etajului pilot În privinţa caracteristicilor 
de transfer referitoare la amplificarea În 

-"---.., 
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reglaje 

acesteia se conectează mecanic şi 
terminalele R22. După realizarea 

caracteristicile de transfer 
de ale urma testărilor se 

poate observa că el confirmă performanţele estimate iniţiaL La 
realizarea montajului stereo este de preferat ca alimentarea 
fiecărui etaj final să fie realizată separat. 

Executat şi pus la punct montajul va oferi satisfacţie deplină 
constructorului amator, posesor ai unui amplificator de 
audiofrecvenţă cu performanţe la nivelul cerinţelor moderne. 

\ 
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Un indice important stabUirea stării tehnice a moioareior 
cu aprindere compresie este culoarea şi densitatea furnului. 
Atunci când ia toba de evacuare nu apare fum se consideră o 
funcţionare normală a automobilului. La schimbarea. bruscă a 

funcţionare, apare însă fum. Această de fum se 
consideră normală. Fumul a cărui densitate este mare, 
caracterizează funcţionarea anormală a motorului. Aprecierea cu 
ochiul liber a furnului nu este suficientă, avându-se în vedere erorile 
care pot apărea datorită stării vremii, perioadei schimbului, etc. 

Pentru aprecierea furnului, dacă deasupra labei de evacuare se 
aşează perpendicular pe direcţia de ieşire a gazelor o bucată -de 
hârtie aibă, atunci o parte din corpurile tari şi lichide se vor depune 
pe hârtie. Pornind de la această idee se poate observa că la acelaşi 
număr de evacuări de gaze pata de pe hârtie va fi cu atât mai 
închisă cu cât gazele de evacuare vor conţine un număr mai mare 
de particule solide şi picături lichide. 

Pentru stabilirea stării tehnice se recomandă colectarea petelor 
pe hârtie cu ajutorul dispozitivului din figura 1, a unui cronometru şia~ 

1 

fa; 

• 

Vedere dl'n B 
A 
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tii i r 
t uri r 
unei hârtii cu pată etalon. se compune din: fixatorul 1, 
p!ăcuţa 2 prevăzută cu orificiul de dia.metru 40 mm, inelul 3, 

de cauciuc 4, cuiul balamalei 5, suport 6, mânerul 7. 
2 este prezentat modul de prindere(fixare) a garnituril 

cauciuc 4 În lăcaşul practicat În inelului ? 
Pentru colectarea petelor, dispozitivui se Încarcă cu o bucată de 

hârtie care se aşează pe placa suport 6 apoi peste ea se rabate 
plăcuţa 2< Cu ajutorul fixatorului 1 şi intermediul gamiturii 4, 
bucata de hârtie rămâne fixă Între placa 6 şi plăcuţa 2. Hârtia 
fiind fixată, dispozitivul se tobei de evacuare a 
motorului Încărcat cu o normală, astfel Încât gazele să 
treacă pe hârtie. Distanţa de la hârtie până la marginea ţevii de 
evacuare trebuie să fie egală cu din diametrul interior al 
ţevii. Se va avea În vedere ca suprafaţa hârtiei să fie perpendiculară 
pe axa ţevii de evacuare. Timpul de menţinere al dispozitivului 
deasupra ţevii trebuie- să fie ega~ cu timpul în care se fac 1000 de 
evacuări (sau aproximativ 1000 de evacuări). 

După culoarea fumului se poate aprecia cu oarecare aproximaţie 
şi cauza scoaterii sale. 

2 

Astfel, apariţia turnului de culoare albastră indică pre.zenta-;: 
uleiului În camerele de ardere ale motoruiui. Uleiul poate pătrunde În 
camerele motorului ca urmare a unei alimentări peste niveluf ~ 
corespunzător al filtrului de aer şi băii motorului, uzura segmenţtlor şi 
pistoanelor. 

Apariţia tumului de culoare neagră indică o ard~re incompletă a 
combustibilului În interiorul cilindruiui. Acest lucru este urmarea mai 
multor cauze care pot apare concomitent sau separat: cantitatea de 
combustibil injectată este prea mare, griparea acului de la 
pulverizatorul injectorului, folosirea motorinei de calitate 
necorespunzătoare, insuficienta admis.ie a aerului În cilindru, 
reglarea necorespunzătoare a pompei de injecţie şi distribuţie. ~ 

Adesea apare la eşapamentul motoar~lor cu aprindere prin 
compresie fum alb la pornirea pe timp rece, fum care dispare după 
ce motorul s-a Încălzit. 

Fumul alb indică arderea incompletă a coriioustibilului care În 
mod obişnuit este evacuat sub formă de vapori şi picături foarte mici, 
dereglarea jocurilor la supape, a lipsei de etanşeitate a acestora, 
precum şi a pătrunderii apei În combustibil. 

Prezentul dispozitiv prezintă avantajul unei construcţii foarte 
simple, iar utilizarea sa conduce la o impol1antă economie de timp, 
timp care s-ar pierde prin demontarea, verificarea şi apoi montarea 
motorului. De asemenea ţinând sema de numărul foarte mare de 
astfel de motoare, dispozitivul ar putea avea un foarte larg domeniu. 
de aplicare şi se recomandă În special parcurilor de maşini şf 
tractoare, precum şi deţinătorilor particulari de astfel de motoare. 

I~g. Petre CHIRITA 
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INSTALATIE DE LECOMAND , '" 

PRIN RET AUA ELECTRICĂ , 
Sistemul de telecomandă prezentat permite transmiterea la 

distanţă a două informaţii distincte, putîndu-se realiza comenzi de 
genul "conectat-deconectat" a unor instalaţii, aparate electrice 
aflate În aceeaşi clădire sau În clădiri apropiate. Instalaţia propusă 
se alimentează cu energie electrică de la de C,B. 220 V şi 

realizează transmiterea comenzilor tot prin reţeaua de c.a. 

Schema bloc. 
Principiul de funcţionare. 

Urmărind schema-bloc prf,3zentată În figura 1 se observă că 
instalaţia se compune din două subansamble: un emiţător şi un 
receptor. Emiţătorul (figura 1 a) se compune dintr-un generator de 
semnal dreptunghiular G, un etaj amplificator A, precum şi un 
transformator separator de conectare la reţeaua Ts. EI poate emite 
două frecvenţe diferite f1 sau f2. 

1a 

1b 

Receptorul (figura 1b) se compune din două părţi distincte: 
transformatorul separator TS2 şi un etaj de preamplificare P, 
comune pentru ambele canale de transmisie, precum şi două etaje 
selective pentru fiecare frecvenţă În parte. Aceste etaje se 
compun, fiecare, dintr-un amplificator selectiv A 1, A2 acordate pe 
frecvenţa f1, respectiv f2, un etaj de detecţie O, precum şi un etaj 
de comandă pentru câte un releu electromagnetic' R"1 ,2. 
Contactele releelor pot fi folositEtîn diverse circuite 'de comandă. 

De menţionat faptul că se pot alege mai multe canale de 
transmisie; personal am considerat ca suficiente două, iar pentru 
f1 şi f2 am ales valorile de 320 KHz şi 400 KHz. 

Pentru explicarea principiului generaJ de funcţionare să 
presupunem că Închidem comutatorul K1. Generatorul va emite un 
semnal de frecvenţă 320 KHz, care este amplificat şi injectat În 
reţeaua de alimentare, prin transformatorul TS1. Receptorul aflat la 
o distanţă oarecare de emiţător, preia din reţea prin TS2 acest, 
semnal, îl preamplifică şi ÎI distribuie spre amplificatoarele 
selective. Semnalul este În continuare amplificat de către A 1, 
redresat, şi releul R, anclanşează. Similar se Întâmplă şi la 
Închiderea lui K2, când anclanşează releul R2. 
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Schemele electrice de principiu. 

Schema electrică de principiu a emiţătorului este prezentată În . 

figura 2. Generatorul G este realizat după schema clasică cu 

ajutorul a 3 porţi NAND dintr-o capsulă COS 400E, Cu ajutorul 

semireglabilelor RS şi R6 se fixează frecvenţa de oscilaţie la 320 

KHz respectiv 400 KHz. Semnalul dreptunghiular obţinut la ieşire 

este aplicat unui etaj amplificator În contratimp realizat cu 

tranzistoarele T2 şi T3. Sarcina amplificatorului este 

transformatorul separator TS1. Alimentarea emiţătorului se 

realizează pr!n intermediul unui alimentator stabilizat la ten~iunea 

de 5V şi 9 V ce. În figura 3 sunt prezentate două forme ale 

semnalului În punctele marcate pe schema electrică. De 

menţionat că În cazul punctului B , osciloscopui a fost conectat pe 

înfăşurarea n 1 a transformatorului TS 1 . 

J1J11 Ohs: 

3 (1, 

Schema electrică de principiu ci receptorului este prezentată În 

figura 4. Preamplificatorul este realizat cu ajutorul tranzistorului T2 

şi semnalul amplificat este distribuit ~e cele c;iouă potenţiometre 
semireglabile Re şi R7 care ser'lesc la reglarea sensibilităţii 

montajului. Amplificatoarele selective A 1 şi A2 sunt realizate cu 
ajutorul tranzistoarelor T3 şi T4, av'ând "În colector un circuit 

oscilant acordatpe frecvenţa de 320 KHz şi respectiv 490 KHz. În 

continuare redresarea semnalului se face printr-un dublor de 

tensiune realizat cu diodele 02, 03 şi 05, 06. Tensiunea continuă 

obţinută este suficientă pentru ca tranzistorul T5 sau T6 să treacă 

În stare saturată şi releul respectiv să aclanşeze. Alimentarea 

'receptorului se face la 12 V cc de la sursa stabilizată de tensiune 

realizată cu tranzistorul T1. În figura 5 sunt prezentate formele

semnalului În câteva puncte mai importante ale schemei. 
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Rearizarea practică. 
Reglaje. 

v 

AUTOMATIZARI 

1 prin acţionarea asupra miezului bobineio.r L 1 şi L2: 

I 
-\se cuplează emiţătorul şi receptorul la reţea, cât mai~proape una 

. de alta (Ia aceeaşi priză) şi se testează fiecarecanâÎ în parte 

I astfel: se reglează 

It 

semireglabilele R6 şi R7 

(figura 4) de la minim (cursor 

la masă) spre maxim, până 

când reI eul respectiv 

ancianşează. Distanţa dintre 

emijător şi receptor p~ând fi 
considerată zero, receptorul 

trebuie să funcţioneze bine 

.cu cele doua semireglabile 

poziţionate aproape de 
minim. 

- se instalează receptorul la 

distanţa dorită faţă de 
emiţător şi se reglează 

fiecare canal În parte (R6, 

R7) astfel încât anclanşarea 
releuJui să fie fermă. 

Odată terminat reglajui şi 

executat corect, instalaţia va 

funcţiona corect şi îşi va 
dovedi utilitatea. 

Transformatoarele separatoare T8 se 

realizează pe câte o bară de ferită 

dreptunghiulară 55 x 14 x 4 mm, pe care se 
bobinează cu sârmă CuEm (O 0,2 mm 
următoarele înfăşurări: 

- pentru emiţător TS1: n1 = n2 = n3 = 25 spire 
Ing. Kazimir RADVANSKI -' 

Hunedoara 
- pentru receptorTS2 : n1 :::: n2 ::,40 spire. 

Distanţa dintre înfăşurări este de cca 3-5 mm. 
Transformatoarele de reţea Tr1 şi Tr2 le-am 

realizat modificând înfăşurarea secundară la 
două transformatoare tip semnalizare 220/24V 
astfel Încât se obţin În secundar tensiunea de 10 

V, respectiv 13 V ca' Bobinele L 1 şi L2 sunt 

bobine de frecvenţă intermediară utilizate la 
radioreceptoare (Albatros), şi_ cu ajutorul 
condensatoarelor C 11 şi C 12 se poate realiza 
acordul pe frecvenţele menţionate, 

Reglarea instalaţiei este foarte simplă şi se 
face parcurgând următoarele etape: 
- cu ajutorul unui frecvenţmetruse măsoareă 
frecvenţa de oscilaţie ,a emiţătorului şi acţionând 

asupra semireglabilelor R5 şi R6 (figura 1) se ~ 
~e~ă~e~e~a~~OKHz,resp~~400KHz; 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
-sereal~eazăaco~~pece~douăhecve~e ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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DIN ISTORIA RADIOTEHNICU ROMÂNEŞTI 

a avut loc În 
1926, intre orele 16.55-17.55. 

Crainicul emisiunii a 
1"Q.~i'7~r!CI~ studioului le-a 

- la violoncel dr. Savopol va executa bucata muzicală 
"Cărăbuşuj" . 

- hore şi jocuri româneşti cu strigături. 
1n incheiere voi apela la bunăvoinţa dvs. de a ne comunica pe 

adresa: Radioclub Craiova, str. C .A. Rosetti, nr. 4. cum ne-aţi auzit 
şi ce propuneri aveţi de făcut. 

(va. 
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lnt.C1 invenţiei: Uzinele 

Dispozitivul se 
transmisie a ~!:ltjOinl" 

IMPULSURILOR 

transmise la o date dintr-o reţea 
multiplex. Este realizat in tehnologii 

CMOS ceea ce circuitelor alimentate cu 
o tensiune variind într-un domeniu larg de la 3 la 18 V, de 
exemplu, compatibil cu variaţiile de tensiune livrate de 
bateria unui vehicul automobil. Datorită componentelor 
utilizate are un preţ de cost scăzul. 
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Brevet de invenţie RO NI', 

lnt C14 H03F 1/183 , 
Autor ing. Dan Manase 

AMPLIFiCATOR DE 
JOASA FRECVENTĂ 

Invenţia este un 
, amplificator hibrid destinat utilizării I~ 

I 
1 RI 

--- U/ 

ieşirile generatoarelor şi sintetizoar~lor ,d~ joasă frec~enţă. 
Amplificatorul este realizat cu CircUit Integrat (ane de 
tranzistoare) la intrare şi componente discrete În re~t, care 
să asigure tensiune de decalaj şi curent de p.o,lanzare la· 
intrare relativ mici (2mV şi 0,5 jlA). Are 9 amplificare mare 
(104) obţinută pe cel mult dou~etaje, ~~ o confi~~raţie c.are 
să asigure În regim sinusoidal, In condlţule reacţl~i negatlye, 
distorsiuni extrem de reduse (0,0050/0), excursIe m.are.~de 

'1 semnal la ieşire (60-100 V vârf la vâi1), bandă de frecve~j~ 
mare (20-40 MHz) şi viteză de răspuns mare (100-200 VIs). 

i 

Brevet de Inv~n'ie: RO N~ 96179 
Data pub\iclrtl: 15.02.19 

14H03F 3/387 . 
\nt. c . \ooe\. şi colectIV. 
Auton: Carmen 

DISPOZITIV PENTRU 
TRANSMITEREA CU 

SEPARARE GALVANICĂ 
A SEMNALELOR DE 

TENSIUNE CONTINUĂ 

Obiectul invenţiei este un dispozitiv cu separaregalvanică a 
semnalelor de tensiune continuă de ambele polarităţi, utilizabil În 
sisteme de măsură şi instalaţii automate de reglare şi comandă. 
Schema electronică a dispozitivului constă dintr-un etaj de 
amplificare care primeşte la intrare un semnal de tensiune În gama 
O ... ±10Vcc, etaj care comandă un etaj de modulare În lăţime de 
impuls prevăzut la ieşire cu un transformator pentru separare I 

r,9 

galvanică. Semnaluj modulat este transmis la etaj de modulator l 
care reface semnalul continuu, obţinându-se la ieşire un semnal de 
tensiune continuă ce reprezintă semnalul de la intrare separat 
galvanic. 

Ap~careadisp~mv~uiareava~~ulo~ineriiun~ lin~~~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bune a semnalului transmis În condiţiile utilizării unor componente Pagină realiza.tă de ing. Mioara CIONTU (OSIM) 
electronice u~_uale. ... 
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in figura 1 este prezentată o schemă cu consum similar celei cu tub cu 
neon, care realizează o afişare intermitentă. 

Prin diodă şi prin rezistenţa de 470 K se încarcă condensatorul cu un 
curent de cea 500 JlA. Când tensiunea pe condensat~.r atinge pragul de 
deschidere al diacului, LED~ul se aprinde, fiind parcurs de aproximativ 20 
mA. Condensatorul se descarcă, ajungând sub pragul de blocare al 
diacului şi LED-ul se stinge. Ciclul Încărcare/descărcare continuă atâta 
vreme cât circuitul este alimentat de la reţea (220 V). Pentru limitarea 
curentului prin diac şi LED se Înseriază o rezistenţă de câteva sute de 
ohmi. Pentru o rezistenţă de 470 K şi un condensator de 1 O ~F rezultă o 
frecvenţă de pâlpâire de cea 1 Hz. Pentru diac s·au testat mai multe tipuri, 
toate având Între 25 V şi 3S-V ca tensiune de trigger. 

FUNK AMA TEUR 11/1993 

ALIMENTATOR STABILIZAT 

Pentru aplicaţii multiple acest alimentator este ideal. 
EI- furnizează o tensiune de ieşire stabilÎzată de un regulator 

integrat lM 317 în paşi de 3V de la 3V până la 18 V, la un curent de 
ieşire de la 400 mN18 V până la 800 mAl3 V. Ondulaţia este foarte 
mică datorită unei bune filtrări. Suplimentar un circuit de semnalizare a 
polarităţii se poate aplica chiar pe ieşire, fiind de un real folos În 
cazurile practice, Întrucât prin comutatorul S 1 se poate schimba 
polaritatea acestei tensiuni. 

Tensiunea de reţea este coborâtă de transformator la 2 x 12 V 
ambele infăşurări putând furniza 300 mA fiecare, 82 comută domeni.ile 
de tensiune, astfel Încât la ieşirea redresorului În gol vor fi disponibile 
tensiuni de cca 18 V, respectiv 36 V. Filtrarea de joasă şi Înaltă 
frecvenţă se realizează cu C1,C2, LM 317 are proprietatea de a 
menţine tensiunea sa de ieşire cu 1 ,25 V peste cea aplicată la intrarea 
sa de ADJUST. Prin divizorul comutabil cu S2 format de R7 şi R 1 ... 6 
se obţin la ieşire tensiuni 3,5,9,12,15 şi 18 V.Pentru tensiuni de ieşire 
Între 3 şi 9 V, la intrarea regulatorului se aplică o tensiune de 18 V, În 
rest, de 36 V, C4, CS şi 05 protejează regulatorul la blocare şi 
supratensiuni ladecuplarea de la reţea. Prin 07, Ri0. Ti, 06 se 
realizează semnalizarea existenţei tensiunii de ieşire (Ia scurtcircuit e 
stins) iar Sş comută polaritatea tensiunii de ieşire. 

1 
I 

! 

10 .. 22 
)J, 

4/JV 

.' 

LED 

L _________ ~ ______ ---' 

SONERIE ELECTRONICĂ PENTRU 
TELEFON 

Acest circuit poate fi cuplat la orice priză de telefon, furnizâng un sunet 
sesizabil În spaţii mai largi sau depărtate de aparatul telefonic. In figura 2 
este dată schema electrică. Circuitul ce se cuplează paralel pe contactele 
A, Bale prizei telefonice, necesită un curent de alimentare mic şi 
semnalizează apelul telefonic printr-un sunet reglabil ca volum şi 
frecvenţă. Se compune din două părţi: un redresor cu stabilizator şi un 
oscilator cu difuzor piezoelectric. 

In cazul apelului, se aplică prin A, B o tensiune alternativă de 25 Hz cu . 
o amplitudine vârf-vârf de cca 60 V, care este redresată de puntea 
04 ... 07. Rezistenţa R4 limitează curentul prin redresor. Tensiunea 
pulsatorie este netezită de CS,C6 şi prin 09, redusă la 12 V, pentru 
alimentarea IC1. Tensiunea pulsatorie de pe divizorui AS, R6 este redusă 
şi filfrată de C4; 02 limitează tensiunea de intrare pe poarta le, c la 
valoarea tensiunii de alimentare. IC1 c este un detector de apei şi 
validează oscilatorul printr-un nivel 0 pe ieşire. 08 are rolul de a separa 
stabilizatorul de detectorul de apel. Oscilatoare le sunt realizate cu le1 aşi 
IC1 b. Primul (IC1 a) este un oscilator simetric cu o frecvenţă de cca 5 Hz. 
AI doilea are frecvenţa reglabilă În domeniul (350-2000) Hz prin P1 şi este 
simetric. IC1 d are nu· numai rolul de tampon la ieşirea oscilatorului, cLşi de 
a comanda difuzorului piezoelectric, cu o tensiune alternativă de 24 V (+ 12 
V şi -12V), obţinându-se astfel o putere de 4 ori mai mare faţă de cazul 
conectării difuzorului cu un. terminal la masă. 

BC551 

Rl ... R7.1% 

1. 01,02" lS3369EH 

" 
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Pagină realizată de ing. Marius UNGUREANU 
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A. Codificarea dispozitivelor 
semicondudOâFc_ 

Codul dispozitivului cuprinde două litere 
şi trCÎ cifre la dispozitivele pentru utilizări 
generale şi trCÎ litere şi douA cifre la dispoziti
vele pentru utilizlri profesionale. 

Prima literă: 
A dispozitiv cu una ~au mat multe joncţiuni, 

realizat pe baza unui material cu banda in
terzisi Intre 0,6 şi 1 eV (de exemplu, germaniu); 

B dispozitive cu una sau mai multe: joncţiuni. 

X diodă mulllplit:a.lOar.: lk frecvenţil; 
Y diodA redresoare, diodă de recuperare; 
Z diodă de referinţă, diodă Zmner. 

Grupul de cifre: 
Trei o.fn: pemru dlspoml\'l'le utilizate In 

bunurile de consum. 
Doml cifre pentru dispozitivele utilizate 

în echipamentul profesional. Grupul de cifre 
e precedat de o a treia literă. 

Cifrele indicl codul de fabricaţie. 

B. Simbolurile dispozitivelor bipolare 

realizat: pc: baza unui material cu banda mter- - Diodi semiconductoare, (rec:1resoare; de--
zisi Intre 1 eV ti 1,3 eV (de exemplu, siliciu); tector pentru inalta şi joasă frecvent4). (fig 1). 

C dispozitive cu una sau mai multe ;on- - Diodă cu sarcinA stocat!, diodA cu re--
eţiuni, realizat pe baza unui material cu banda venire rapidă (multiplkatoare de frecvente, 
interzisi peste 1.3 eV (de exemplu, arseniura . impulsuri cu front abrupt). (fig. 2) 
de pliu).. - DiodA Zenner (diodi de: referinJl, diod:i 

A doua. literi. stabilizatoare de tensiune). (fig. 3 şi 4) 
A diodă detectoare, dIOdă rapIJă, diodă de - DiodA tunel, diodA Esaki (cumutatoare 
mixaj; logice, calculatoare electronice). (fig. 5 şi 6) 
B diodA cu capacitate variabill; - DiodA bidirecţi<maUl, limitatOl" bidirec-
C tranzistor de joasl frecvenp1 (putere miei); oonal (limitator de tensiune). (fig. 7). 
D tranzistor de putere de joasA frecvenţă; - Diodi cu capacitate variabibl varactor 
ti diodA tunel: (capacitate: variabiB de acord). (fig. 8 şi 9). 
F tranzistOl" pentru Inalti frecvenlll (putere - Diodi Schottky, dioda cu purtători fier-
miei); bipp (comutaţie ultrarapidA). (fig. 10). 
G dispozitiv multiplu; ..:- Fotodiodă (relee fotosmsibile). (fig. 11). 
H proba de cimp; - lJiodă foto-emiţlltoare (afişare de date, 
K generator HaU în circuit deschis; montaje de control). (fig. 12). 
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venţi; (generatoare de comandă a tiristoarelor.) (fig. . 
M generator Hali în circwt inchis; n şi 14). 
P dispozitiv sensibil la radiaţii; - Tranzistor unijoneţiune, diodA cu .douA 

L, trllIlZl. • stor de putere pentru inaltA frec; - Diodă cu patru. straturi, diodă Skocldey %6 '" 
Q dispozitiv generator de radiaţii; baze (tip qp) (comanda tiristoarelor). (fig. 15) 

1

· R dispozitiv de av~; . - Tranzistor unijoncţiune (tip 'P) (ro- . ! 
S tranzistor de comutaţie, putere mlcă; manda tiristoarelor). (fig. 16) 
T dispozitiv comandat prin flux luminos; -- Tranzistor. p-n-p, (amplificat~ os- I 
U tranzistor de comutatie de putere; cilatoare etc.) (fig. 17).. • , , 
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PagiDa CBBCBTAŞILOR ROMÂNIBI 
REDACTATĂ DE BIROUL DE PRESĂ ŞI INFORMARE AL CONSiliULUI NATIONAL AL 

ORGANIZATIEI NATIONALE CERCETAsn ROMÂNIEI. " . 
Redactor responsabil:· profesor MIHAI C. VORNICU (scout1933) 

CE ESTE CERCET ĂŞIA 
Prima organizaţie de tineret a cercetaşilor a luat fiinţă În anul 

1908 În Anglia (motiv pentru care cercetaşii se mai numesc şi 
scoutsr din iniţiativa generalului lord Baden-Powell. Organizaţia 
independentă .de orice curente politice, indiferent de ţara În care s
ar afla,. a apărut şi În România in anul 1913 şi a dăinuit vreme de 
24 de ani până la,desfiinţarea ei, in 1937, din ordin gl,lvernamental, 
fiind Înlocuită de regele Carol al II-lea cu mişcarea de tineret a 
străjeriei. 

ReÎnfiinţată În anul .1990, cercetăşia din ţara no~stră se 
bazează pe voluntariat şi cuprinde În prezent tineri Începând de la 
vârsta de 8 ani care alfaderat 'Ia Organizaţia Naţională Cercetaşii 
României. La ora actuală, mişcarea in~iată de lordul B~den-Powell 
se manifestă În pest~ 150 de ţări ale lumii şi numă'ră peste 16 
milioane de tineri, băieţi şi fete, care activează pe această linie, 
fără a face deosebiri de rasă, de credinţă religioasă sau de 
naţionalitate. Numai În ultimii douăzeci de ani, numărul cercetaşilor 
de pretutindeni s-a dublat, cuprinzând din ce În ce mai mulţi tineri 
mai ales din ţările slab dezvoltate .. 

~ Centrul Organizaţiei Mondiale a Mişcării Seout se află în 

Elveţia (C.P. 241, G~neva 4, Elveţia) iar sediul Organizaţiei 
Naţionale Cercetaşii României În strada Dem. 1. Dobrescu nr. 4-6, 
sector 1, Bucureşti, România, telefon 312.23.21 (prefix interurban 
01). Organizaţia Naţională Cercetaşii României funcţionează În 
baza deciziei 1760 a Judecătoriei sectorului 1, Bucureşti, ca 
organiz~ţie nonprofit, şi este singura din România recunoscută ca 
membră cu drepturi depline la a 33-a Conferinţă Internaţională a 
Organizaţiei Mondiale a Mişcării Scout (OMMS) ţinută la Bangkok 
in anul 1994. Nefiind o organizaţie subvenţionată de vreun partid _ 
politic sau de la bugetul statului, sursele de venituri se limitează I~ 
cotizaţiile membrilor, la donaţii, editarea de publicaţii şi În general 
din activităţi care nu contravin principiilor mişcării Seout. Un sprijin 
financiar important provine din partea Fundaţiei Scout-ismului 
Mondial. 

Deviza cercetaşllor este: "GATA ORICÂNDII
• 

Gata oricând: 
• a te distra În limitele moralei şi ale decenţei, 
• a fi alături de aproapel~ tău la bine şi la rău, 
• a da o mână de ajutor celui care are nevoie, 
• a face oricând un serviciu oricărui om fără nici o discri

minare de rasă, credinţă religioasă sau naţionalitate, 
• a acţiona Împreună cu ceilalţi cercetaşi, pe cale paşnică şi 

pe bază de convingere, În vederea construirii unei lumi mai bune şi 
mai demne pentru toţi locuitorii de pe glob. 

TEHNIUM 2/94 

Sigla Asociaţiei Cercetaşilor României este floarea de crin, 
comună tuturor organizaţiilo Seout, aşternută peste două ramuri de 
brad, un specific al ţării ~oastre. În vremuri mai vechi, floarea de 
crin indica pe hărţi şi pe busolele navigatorilor, nordul geografic. 
Lordul Baden-Powell a adoptat acest semn pentru mişcarea Scout 
deoarece reprezintă idealul cer~etaşilor de a indica drumul ce 
trebuie urmat de omenire În vederea făuririi unei lumi mai bune. 

Tineri din toate colţurile ţării! Intraţi În ·rândurile noastre şi nu 
veţi regreta. În taberele şi campurile noastre naţionale ca şi În cele 
internaţionale veţi Învăţa să trăiţi În pace şi prietenie cu ceilalţi 

tineri din lumea întreagă, veţi învăţa că pentru a fi respectat trebuie 
mai Întâi să desprindeţi respectul faţă de altul. Ar fj trist ca atraşi de 
păcatele acestui secol să vă risip~i tinereţea pe căi care distrug 
sufletele şi care transfgrmă pe oameni În fiinţe inferioare . Ţara 

noastră va avea nevoie În viitor de-oameni integri, de oameni 
cinstiţi şi cu respect faţă de semenii noştri din ţară şi de 
pretutindeni. 

Aşa-să ne ajute Dumnezeu! 

Organizaţia Naţională Cercetaşii României" 
felicită pe cercetaşa Domniţa Diaconescu, elevă În 
clasa a XH-a K la liceul "8f. Sava" din Bucureşti 
pentru succesul repurtat la Olimpiada de la Satu 
Mare dintre 29 şi 31 martie 1994 şi la care a obţinut 
premiul III pe ţară la limba engleză. 
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